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Latince Verrucae olarak da adlandırılan et benleri
çoğunlukla zararsızdır. Ancak, çoğu siğilin bulaşıcı
olduğu ve hatta çok acı verici olabileceği bilinmelidir. Ayrıca bazıları siğilleri estetik olarak rahatsız
edici buluyor.

®
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Yaygın siğiller en çok eller ve ayaklarda çıkmaktadır. Bilhassa henüz bağışıklık sistemleri tam
gelişmiş olmadığından çocuklar ve gençlerde
görülmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, cilt çıkıntılarını yok etmek o kadar kolay olacaktır. Wortie® ile dondurma işlemi kolay, hızlı ve
kesindir.
Gençlerde ve yetişkinlerde, yaygın siğiller veya
ayak tabanı siğilleri bazen inatçı veya nasırlı olabilir. Bu durumda, siğil dokusuna soğuğu iletmek
daha zor olabilir. Wortie® Intense bu problemi
çözüyor: İletken bir jel yardımıyla soğuk, sert
dokuya bile nüfuz edebilir. Siğil, köküne kadar
dondurulur.
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Siğil nedir?

Ayak tabanı siğilleri yalnızca
ayak tabanında veya ayak parmaklarının altında ortaya çıkmaktadır. İçeriye doğru derin
büyüdükleri için genelde acı
vericidirler. Ortasında siyah
nokta bulunan küçük beyaz
halka biçimde ortaya çıkarlar.

Mozaik siğiller de aynı şekilde
ayak siğilleri arasındadır. Ancak
ayak tabanı siğillerinin aksine
yalnızca yüzeysel yayılırlar.

İpliksi siğiller, çoğunlukla yüzde
görülen ipliksi çıkıntılardır.
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Düzlem siğiller veya düz siğiller
düz, yuvarlak ve çoğunlukla
yumuşak olup genelde çocukların ve gençlerin yüzlerinde,
el bileklerinde ve bunun yanı sıra
el ve parmak sırtlarında ortaya
çıkmaktadır.
Genital ve anal bölgedeki nodüller, etek siğilleri olabilir. Örn.
korunmasız cinsel ilişki yoluyla
bulaşırlar.
Bunlara ek olarak, nedeni insan papilloma virüsü
(HPV) olmayan bir dizi siğil de bulunmaktadır:

Doktor tedavisi

Yaygın siğiller ve ayak tabanı siğilleri çoğunlukla
eczaneden alınan ilaçlarla tedavi edilebilmektedir.
Aşağıdaki siğil türlerinde, tedaviyi bir doktor üstlenmelidir:

Doktor tedavisi

Doktor tedavisi

Yaygın siğiller genelde parmaklarda, el sırtında, dizler ve
dirsekler üzerinde ortaya çıkmaktadır. Pürüzlü ve karnabahar
benzeri yapıları ile fark edilirler.

Kendi kendine
tedavi mümkündür

Kendi kendine tedavi mümkündür

Siğiller genellikle insan papilloma virüsü (HPV) ile
enfeksiyon sonucu tetiklenen zararsız et benleridir. Siğiller farklı türlere ayrılırlar:

Göbekli siğillere simir veya
temas enfeksiyonu ile bulaşan
poksvirüsler neden olmaktadır.
Toplu iğne veya bezelye büyüklüğünde, pürüzsüz ve parlak
olup ortasında genelde bir göbek bulunur.
Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte
yaşlılık siğilleri görülebilir. Bu
siğillere HPV neden olmaz ve
bulaşıcı değildir.
Saplı et benleri cilt hücrelerinin
aşırı büyümesi sonucunda oluşmaktadır. Aynı şekilde bu siğillere de HPV neden olmaz ve bu
nedenle bulaşıcı değildir.
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Siğiller nasıl oluşur?
Yaygın siğiller ve ayak siğilleri, insan papilloma
virüsüyle (HPV) doğrudan temas edilmesi sonucu
bulaşabilir. Bu esnada, virüsler en küçük cilt
yaralanmalarında en üstteki cilt tabakasına nüfuz
eder.

Siğillerin yayılmasını önleme konusunda
ipuçları ve tüyolar
• Ellerinizi

düzenli
olarak yıkayın ve
iyice kurutun

• Kuru

ve çatlak cilt
noktalarını, cildin
savunma işlevini
güçlendirmek adına
düzenli olarak
kremleyin. Zaten bir
siğil var ise, siğilin
üstüne krem sürülmemelidir

Bilhassa zayıf bağışıklık sistemine sahip çocuklar
ve kişiler, bağışıklık sistemleri HPV bakteri türlerine karşı daha geçirgen olduğ u için siğil virüsü ile
daha kolay enfekte olurlar.
Ayak siğilleri enfekte bölgenin ıslak yüzeyle, örn.
ayak tabanı ile, temas etmesi sonucu kolaylıkla
bulaşabilir. Bir HPV enfeksiyonu, havluların, tıraş
makinelerinin veya diğer kişisel eşyaların ortak
kullanılması sonucu da gerçekleşebilir.
Bir siğilin gelişmesi birkaç ay sürebilir.

• Yüzme

havuzunda, soyunma kabinlerinde ve otel
odalarında asla yalınayak yürümeyin. Temiz ve
kaymaz banyo terlikleri giyin

• Havluları,

ayakkabıyı ve çorapları başkasıyla
paylaşmayın

• Hareket

halinde kalın: Bu, ellerin ve ayakların
kan dolaşımının iyi olmasını sağlar

• Siğili

olan çocukları kardeşleriyle birlikte değil,
ayrı yıkayın

• Virüslerin

yayılmaması için siğillerin üzerini

kaşımayın
• Dengeli

beslenme, hareket ve yeterince uyku
içeren sağlıklı bir yaşam şekli, bağışıklık sistemini
destekler

• Aynı

şekilde düşük stres seviyesi de enfeksiyona
duyarlılığa pozitif etki eder

6

7

Siğiller nasıl yok edilir?

Siğilleri dondurma

Bir siğil oluşmuşsa, siğili yok etmenin çeşitli yolları
vardır.

Çoğu vakada, genelde bir dakikadan az süren tek
bir uygulama yeterli gelmektedir. Tedaviden 10 ilâ
14 gün sonra siğil kopar ve altında bulunan sağlıklı
deri görünür.

Bekleyin: Vücudun bağışıklık sistemi sebep olan
virüsleri öldürmeyi başarırsa, siğiller tedaviye
gerek kalmadan da küçülebilir. Bu, birkaç hafta
veya birkaç ay ve hatta iki yıl kadar sürebilir. Bu
süre zarfında siğil bulaşıcı olup vücudun diğer
noktalarına ve etraftaki insanlara bulaştırılabilir.
Ayrıca siğiller hoş gözükmezler, bu nedenle çoğu
kişi tedavi olmaya karar verir.
Siğil yakıları ve siğile sürülen çözeltiler: Genelde
çoğu kez haftada bir, bazen ise her gün uygulanması gerekir. Siğillerin bu yöntemlerle yok edilmesi altı ilâ on iki hafta sürebilir. Burada sabır ve
dayanma gücü gereklidir!
Siğilleri dondurma: Siğilleri yok etmek için basit
ve etkili bir yol, kriyoterapidir (dondurma yöntemi). Bu işlem sırasında siğilin ısısı, sıvı azot veya
dimetil eter kullanılarak birkaç saniye içerisinde
doğrudan veya dolaylı olarak eksi sıcaklıklara
düşürülür. Soğuk, siğil dokusuna zarar verip onu
yok edebilir.

Kriyoterapi, doktorların da başvurduğu kanıtlanmış bir yöntemdir. Artık eczaneden reçetesiz
olarak satılan tıbbi ürünlerle çok kolay bir şekilde
gerçekleştirilebilir.
Köpük aplikatörü veya cilt üzerine doğrudan soğuk
etkisi ile çalışan diğer siğil dondurma ürünlerinin
aksine, Wortie® ürünleri patentli bir hassas aplikatör ile donatılmıştır. Burada soğuk, bir metal uç
vasıtasıyla doğrudan cilde iletilir. Bu sayede tedavi
edilecek bölgenin yeri kesin olarak belirlenir,
etrafındaki deri etkilenmez. Soğuğun hassas iletimi, soğuğa duyarlı bir muzdaki sınırlandırılmış ve
açıkça tanımlanmış renk deformasyonu üzerinde
çok etkileyici bir şekilde gösterilebilir:

Dondurma için diğer
anti siğil ürünleri

Wortie® Intense
Wortie®
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Wortie ® ellerdeki ve ayaklardaki yaygın siğillerin

dondurulması için kolayca uygulanacak bir
üründür

Kolay Wortie ® kullanımı
1. Kabı bir masaya veya
başka bir yüzeye koyun,
manşetinden sıkıca tutun
ve mavi kapağı çıkartın

2. Kapağı, ok buz kristalini
gösterecek şekilde döndürün ve kapağı tekrar kaba
yerleştirin. Kapak bu pozisyonda yerine oturmaz.

Yetişkinler ve 4 yaş üstü çocuklar için uygundur

Wortie ® ile tedavi çok dahice:
•

El ve ayaktaki siğilin doğrudan dondurulması

•

 atentli hassas aplikatör: Yuvarlak metal uç
P
bilhassa tam dondurma sağlar

•

 ullanıcının uyguladığı baskı kuvvetine bağlı
K
olarak, dondurma yüzeyi siğil boyutuna göre
uyarlanabilir

•

Etkili, kolay ve hızlı siğil yok etme

•

Kanıtlanmış doktor yönteminin kullanımı

•

Cilt doğrudan dondurucu maddeyle temas etmez

•

Güvenli ve ağrısız dondurma

•

 üçük siğilleri olan 4 yaş üstü çocuklar ve ağrıya
K
duyarlı yetişkinler için uygundur
10

3. Kapağı 3 saniye boyunca
aşağıya bastırın. Lütfen
daha uzun süre bastırmayın.
Cızırdama şeklinde bir ses
duyacaksınız

4. Buz gibi soğuk olan metal
ucu cildin üzerine dikkatli
bir şekilde koyun ve siğil ile
teması, ilgili noktaya bağlı
olarak 20 saniye boyunca
(el) veya 40 saniye boyunca
(ayak) koruyun.

Wortie ® kullanımına ilişkin daha

fazla bilgiyi ve bir video talimatını
www.wortie-hennig.de sitesinde
bulabilirsiniz
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Wortie ® Intense yaygın siğillerin ve ayak tabanı

siğillerinin dondurulması için kolayca uygulanacak
bir üründür

Wortie ® Intense’nin kullanımı:

1. Tedaviden önce cildin
üzerine bir damla jel
damlatın

2. Kapağı, ok buz kristalini
gösterecek şekilde döndürün. Kapağı 3 saniye
boyunca aşağıya bastırın.
Yetişkinler ve 12 yaş üstü gençler için uygundur

3. Metal ucu dikkatli bir
şekilde siğilin üzerine koyun.
Eldeki siğilleri 20 saniye,
ayaktaki siğilleri ise 40
saniye boyunca dondurun.

Wortie ® Intense’nin avantajları:
•

letken jel ile maksimize edilmiş dondurma gücü

•

 yak tabanı siğilleri veya inatçı ve nasırlaşmış
A
siğiller için güçlü dondurma

•

 atentli hassas aplikatör: Ağızlı düz metal uç,
P
iletken jeli hassas bir dondurma işlemi için siğilin
üzerinde tutar

•

Kullanımı hızlı, basit ve etkili

•

Kanıtlanmış doktor yönteminin kullanımı

•

Cilt doğrudan dondurucu maddeyle temas etmez

•

12 yaş üstü gençler ve yetişkinler için uygundur

•

ç erisinde bulunan baskı koruma yakıları gerektiğinde ağrılı ayak tabanı siğillerinde tedaviden
sonra ağrının hafifletilmesini sağlayabilir
12

4. Çok duyarlı ayak tabanı
siğillerinde, tedaviden sonra
siğilin üzerine destekleyici
olarak bir baskı koruma
yakısı yapıştırılabilir

Wortie ® Intense kullanımına ilişkin daha fazla
bilgiyi www.wortie-hennig.de sitesinde

bulabilirsiniz
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Ayrıca Wortie ailesinden: Saplı et
benlerine karşı Wortie ® spezial

Tecrübeden gelen kalite
Wortie ®, Wortie ® spezial ve Wortie ® Intense
HENNIG ARZNEIMITTEL ’in kaliteli ürünleridir.

120 yıldan fazla süregelen tecrübemiz ve Almanya’daki üretimimizle, sahibi tarafından yönetilen
bir aile şirketi olarak, yüksek kaliteli ilaç ürünlerinin
üretimi ve pazarlaması konusunda uzmanlaştık.
Çok sayıda reçeteye tabi ilacın yanı sıra sadece
eczanede alabileceğiniz sürekli büyüyen reçetesiz
ilaç, tıbbi ürün ve takviye edici gıda çeşitliliği de
sunmaktayız.

HENNIG ARZNEIMITTEL

hakkında daha fazla bilgiyi şu bağlantıdan
bulabilirsiniz:
Saplı et benlerinin tam dondurulması

www.hennig-am.de

Wortie spezial kullanılarak, saplı et benleri kanıtlanmış kriyoterapi tedavisi (dondurma yöntemi)
ile evde oldukça basit ve hızlı bir şekilde yok edilebilir. Kendiliğinden yapışan sabitleme halkaları
saplı et benini sabitler ve kaymasını önler.
®

Wortie ® spezial hakkında daha fazla
bilgiyi www.wortie-hennig.de sitesinde

bulabilirsiniz
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HENNIG ARZNEIMITTEL’e
ait Wortie ® ve Wortie ® Intense’yi

sadece eczaneden temin edebilirsiniz

Eczane damgası

Daha fazla bilgi için:

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim am Main · www.hennig-am.de

Art.-Nr.: 21330 / 2004
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